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ПЕРСПЕКТИВИ	ВСТУПУ	УКРАЇНИ	ДО	ЄВРОСОЮЗУ 

	
Не один рік в Україні тривають дискусії щодо її 

цивілізаційного та інтеграційного вибору, але на протязі, вже 
майже 30 років Україна здійснює певні кроки, які вказують, що її 
рух спрямований саме на евроінтеграційний напрямок. 

Євроінтеграційний напрямок розвитку України, був започат- 
кований, ще з моменту проголошення незалежності України, коли 
Міністр закордонних справ Нідерландів в грудні 1991 року, як 
головуючої в ЄС, у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно 
визнав незалежність України та підписання у 1994 р. угоди про 
партнерство та співробітництво з Європейським Союзом 

У подальшому стратегічний курс України на європейську 
інтеграцію був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції 
України до ЄС, яку схвалено 11 червня 1998 року, та Програмі 
інтеграції України до ЄС, схваленій 14 вересня 2000 року [1]. 

Але основним та фундаментальним кроком вступу Укрїни до 
ЄС стало підписанням та ратифікацією у 2014 році Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС.З цього моменту , відносини сторін 
почали розбудовуватися у якісно новій формі політичної 
асоціації та економічної інтеграції, але основною метою 
української спільноти є стати повноправним членом 
Європейського Союзу. 

Як свідчить історичний досвід, такі угоди Європейський Союз 
укладає  з  країнами,  з  якими  готовий  розвивати  міцні  тривалі 
«особливі  відносини»,  що  ґрунтуються  на  взаємній  довірі  та 
повазі до спільних цілей та цінностей. 

З моменту тимчасового застосування Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС розпочались незворотні процеси європейської 
інтеграції України, аналогічні тим, що виконують країни- 
кандидати на вступ до ЄС, які в подальшому будуть набирати все 
більше обертів. 

Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євро- 
атлантичної інтеграції України – Іванна Климпуш-Цинцадзе під 
час презентації звіту про роботу Уряду в 2017 році інформувала, 
що виконання Угоди про асоціацію в економічній частині у 2017 
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році дозволила значно збільшити обсяги експорту України до 
країн ЄС. Так 40,5 % нашого експорту припадає на ЄС. 

Між Україною країнами ЄС діє єдине правове поле діяльності 
компаній на основі принципів та вимог права ЄС. Окрім цього, 
запроваджено систему ринкового нагляду за принципами, що 
існують в європейських країнах. 

Імплементація Угоди дозволила Україні покращити свої 
позиції у світових рейтингах, пов’язаних з легкістю ведення 
бізнесу та конкурентоспроможністю, а саме – 81 місце в 
глобальному рейтингу конкурентоспроможності 2017–2018 та 
76 місце в рейтингу Doing Business 2018 [2]. 

Більшість дослідників вказують на пріорітетні реформи, які 
будуть чекати Україну , до яких належить: протидія корупції, 
реформування судової системи, конституційна та виборча 
реформи,   поліпшення   бізнес-клімату   та   підвищення   рівня 
енергоефективності, а також реформа державного управління, у 
тому числі заходи щодо централізації. ЄС вже виділив пакет у 
розмірі 12,8 млрд. євро з метою забезпечення підтримки реформ 
за умови щодо забезпечення Україною безперервного прогресу 

Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню 
соціальних умов України до високих європейських стандартів, 
підвищенню рівня життя і добробуту населення. У культурно- 
цивілізаційному аспекті євроінтеграція – це шлях до активізації 
взаємообміну між українською і західноєвропейськими 
культурами, одночасне становлення України й як інтегрованої 
частини глобального суспільства, й як національної держави. 
Членство в ЄС гарантує зміцнення національної безпеки України, 
захист її від агресії та територіальних претензій [3, с. 754]. 

На нашу думку, пріоритетним є вступ України до ЄС, оскільки 
це дозволить зрівнятися на один рівень з провідними 
європейськими країнами та увійти в політичний, економічний, 
соціальний, культурний та безпековий простір, спільний з тими 
країнами, з якими ми поділяємо загальні цінності та принципи і 
в цілому, зміцнить міжнародну позицію держави в усіх сферах 
суспільного життя. 

По перше, ЄС – це розвиток економіки. Вступ України до 
Євросоюзу дозволить нам увійти до одного з найбільших у світі 
ринків з понад 500 млн. користувачами, підвищить 
конкурентоспроможність країни, відбудеться значне 
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підвищення іноземних інвестицій і новітніх технологій в 
українську економіку – створення нових робочих місць та зросте 
загальна макроекономічна стабільність країни. Розширений 
Євросоюз може стати найбільш значним ринком збуту 
українських товарів та джерелом українського імпорту і стати 
для України головним торговельним партнером; поліпшаться 
умови доступу українських експортерів на окремі товарні ринки 
нових членів ЄС внаслідок переважного зниження рівня 
тарифного захисту і підвищення рівня конкурентного 
середовища в країнах-кандидатах. 

По друге, ЄС – це високий рівень життя. Середній рівень та 
якість життя в країнах ЄС в рази перевищує показники України. 
Вступ України до Євросоюзу дозволить упровадити соціальні 
стандарти ЄС у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, 
соціального      захисту      та      соціального      страхування,      що 
проявляється у розвиненій системі охорони довкілля, 
формування нового загальнодержавного менталітету. 

По-третє, ЄС – це високий рівень захисту прав людини. 
Ефективний і доступний судовий захист, основоположні та 
надійні гарантії прав і свобод людини і громадянина з боку 
інституцій Євросоюзу та її установчих документів . 

По-четверте, ЄС – механізмом політичної стабільності, 
демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання 
його вимог – інструментом розбудови демократичних інституцій в 
Україні. Крім того, членство в ЄС відкриває шлях до співпраці з 
правоохоронними органами Євросоюзу, що проявляється в 
спільній безпеці Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію 
дій з європейськими державами у сфері контролю за експортом і 
нерозповсюдження зброї масового знищення, дозволить 
активізувати співробітництво у боротьбі з організованою 
злочинністю, нелегальною міграцією, наркобізнесом, тощо. 
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